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2021. 06. 18-án búcsúztak az általános iskolai évektől a Reményhír Intézményfenritartó Központ
Eötvös József Altalános Iskolájának nyolcadikos diákjai, amelyen Kálmán Tibor polgármester is
részt vett.
2021. 06. 18-án, rendhagyó szakmai nap keretében zárta a nevelési évet a Békési Kistérségi Óvoda,
melyen Kálmán Tibor polgármester is köszöntötte a pedagógusokat.
2021. 06. 19-én került megrendezésre a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola nyolcadikos osztályainak
ballagási ünnepsége, melyen Kálmán Tibor polgármester mondott ünnepi beszédet.
2021. 06. 20-án, számos felajánlás és önkéntes munka nyomán megújult kereszt feiszentelésére
békési római katolikus Szentháromság Plébánia papja vezetett
került sor, amelyet Agoston
Kálmán Tibor polgármester, a megjelent vendégek és az utca lakosainakjelenlétében. A Kereszt utca
Békés egyik régen lakott kerületében, a Táncsics Mihály utcából nyílva, a hatházi városrészben
található, nevét az itt található feszületről kapta.
2021. 06. 21-én, hetedik alkalommal került inegszervezésre az önkormányzat és a családsegítő
központ kortárssegítő tábora, melyet Kálmán Tibor polgármester, Deákné Domonkos Juliaiina
tanácsnok asszony és Kádasné Öreg Julianna igazgató asszony nyitott meg.
2021. 06. 21-én Polgár Zoltán alpolgármester a helyi cukrászokkal közösen adta át a Békés Tortája
értékesítéséből befolyt 100.000 forint összegű adományt az ESELY Allat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület részére.
és
2021. 06. 22-én Polgár Zoltán alpolgármester személyes látogatást tett Az év mestere díjjal
Imrénénél.
Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjjal egyaránt elismert békési kosárfonónál, Kocsor
Egyben felvetődött a gondolata egy olyan hely biziosításának is, ahol állandó kiállításként elérhetővé
válnak majd a helyi kézművesek termékei. A kiállítótér kiválasztása már megtörtént.
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tanévzáró ünnepségét, melyen Mucsi
2021. 06. 23-án
András képviselő vett részt Békés Város Önkormányzatának képviseletében.
2021. 06. 24-én tanévzáró értekezleten értékelic a tanév munkáját a Dr. Hepp Ferenc Altalános
Iskola tantestülete, melyen Kálmán Tibor polgármester mondott köszöntőt.
az
2021. 06. 24-én tájékoztató táblát és a környezethez illő hulladékgyűjtő edényt helyeztek ki
A sztalos utcai kúthoz Polgár Zoltán alpolgármester irányításával.
2021. 06. 25-én, közgyűlésen értékelte az elmúlt időszak tevékenységét a Békési Polgárőrség,
szervezet
melyen Kálmán Tibor polgármester köszönthette az Új pozíciót betöltő személyeket. A
András
elnöki teendőit továbbra is Gyarmati Sándor látja cl, míg a leköszönő Tokaji Mihályt Szilágy
elnökségben.
az
köszönthette
Pétert
váltja az alelnöki poszton. A felügyelő bizottság elnökeként Bíró
célzó, nagyszabású
2021. 06. 28-án, Békésen került sor a [érségünk templomainak felújítását
ökség egyházi és
Minisztereln
a
Miklós
kormányzati program eredményeinek bejelentésére. Soltész
atya,
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nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Dankó Béla, választókerületünk országgyűlési
képviselője Békés város vendégeként mutatta be az Egyházi Epített Örökség Védehne nevű
pályázat térségi sarokköveit, melyen Kálmán Tibor polgármester volt a házigazda.
2021. 06. 29-én került sor az Alföldvíz Zrt. működésével kapcsolatos tárgyalásra, ahol Kálmán Tibor
polgármester volt jelen.
2021. 06. 30-án elindult az immár hagyományosnak számító „Nyári diákmunka” program, melynek
keretein belül harminc, I 6 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diák vállalt munkát Békés város
intézményeiben. A munkavédelmi oktatáson Kálmán Tibor köszöntötte a diákokat.
2021. 07. 01-én megnyitotta kapuit a Békés-Eb Kutyaiskola. Békés városban új és egyben hiánypótló
kezdeményezésről Pocsaji Emese tulajdonos kutyakiképzővel beszélgetett Kálmán Tibor
polgármester.
2021. 07. 01-jén Polgár Zoltán alpolgármester egyeztetést tartott a helyi sportszervezetek vezetőivel,
képviselőivel.
2021. 07. 02-án Polgár Zoltán alpolgármester megtekintette azt a beruházást, amely keretében Békés
Város Önkormányzata és a Békési Református Egyházközség együttműködésében megvalósult a
Szegedi Kis István Református iskola Rákóczi utcai iskolaépületének udvarfelújítása.
2021. 07. 03-án Polgár Zoltán, fejlesztésekért és beruházásokért felelős alpolgármester elindította a
játszótér-karbantartási programot Békés városban.
2021. 07. 04-én a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében egy olyan üiinepségre került
sor, ahol a Pozsonyi csatára emlékezve emlékinűvet helyeztek el a Honfoglalás téren. Az ünnepségen
részt vett Kálmán Tibor polgármester és több önkormányzati képviselő is.
2021. 07. 05-én a megyénkbe látogatott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő asszony, így Dankó
Béla országgyűlési képviselő úrral együtt Kálmán Tibor polgármester bemutatta Békés várost.
2021. 07. 07-én a kulturális intézmények vezetői Polgár Zoltán alpolgármester vezetésével
kihelyezett ülést tartottak a megújult Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központban. A megbeszélésen szó esett a közelgő Madzagfalvi Napok programjainak szervezéséről,
valamint megtekintették a megújult épületrészeket, a korszerű hang- és fényteclmikát.
2021. 07. 08-án meghirdetésre került a Békés Tortája 2021 tortakészítő verseny a Békési Járás
településeinek lakosai körében, a nevezéseket 2021. augusztus 5-éig várja a Békési Polgármesteri
Hivatal.
2021. 07. ii-én az I. Békés Megyei Strandkézi Fesztiválon, amely Dánfokon került megrendezésre,
Kálmán Tibor polgármester adta át a díjakat a nyerteseknek.
2021. 07. ii-én zárta kapuit a „Sportgödör”. A Polgár Zoltán alpolgármester által útjára indított
rendezvény nagy népszerűségnek örvendett a helyi és a környékbeli lakosok körében. A Labdarúgó
Európa-bajnokság mérkőzéseit jó hangulatban szurkolták végig az Erzsébet-ligetbe látogatók.
Béla
202i. 07. i3-án, Kocsis Máté a FIDESZ-KDNP parlamenti frakciójának vezetője, Dankó
.
képviselő úr meghívására Békésen találkozott a választókerület településeiről érkező vendégekkel
Az eseményen Kálmán Tibor polgármester ás több képviselő is jelen volt.
úi.
2021. 07. i4-én ülésezett a Helyi Ertéktár Bizottság. Az eddigi munkát irányító Izsó Gábor elnök
tisztségét.
a
át
tagjavette
sokéves munkáját megköszönve lemondása után Mucsi András, a Bizottság
Kálmán Tibor polgármester, mint a bizottság elnökhelyettese kívánt jó munkát az Új elnöknek.
2021. 07. 14-én tartotta meg soron következő ülését a Közép-Békési Települések Vízvédelmi
Egyesülete, melyen Kálmán Tibor polgármester is részt vett.
is
2021. 07. 14-én került sor Kálmán Tibor polgármester fogadóórájára, ahol a lakosok személyesen
elmondhatták problémájukat.
Tibor
2021. 07. 15-én az első babacsomagot Kovács Ildikó ötletgazda segítségével Kálmán
polgármester adta át a kismamának.
Földvár
2021. 07. 15-én került átadásra az a Mezítlábas park a Fölvár Bölcsődében, melyre a Békési
Global Zrt-hez.
Bölcsőde Csöppségeiért Alapítvány 2020-as évben pályázatot nyújtott be a Tesco
polgármester
Tibor
Kálmán
és
vezető
Az ünnepélyes átadáson Csökmeiné Kulcsár Márta bölcsőde
vágta át a szalagot.
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2021. 07. 16-án elindult a bekesiertektar.hu oldal, amely a békési helyi értékeket gyűjti össze
rendszerezi rövid leírásokkal, szemléltető fotókkal.
Békés
2021. 07. 20-án kezdte meg Kálmán Tibor polgármester azt a látogatássorozatot, mely során
év
legjelentősebb munkaadóit meglátogatva szeretne tájékozódni az idei, igencsak rendhagyó
meg.
ta
látogat
eredményeiről, kihívásairól, tanulságairól, így elsőként az Optigép Kft-t
t
2021. 07. 21-én, a Polgár Zoltán alpolgármesterhez érkezett lakossági megkeresés eredményekén
A
megkezdődött a református iskola mögötti járdaszakasz és parkoló építése a Teleki utcán.
ével
beruházás Békés Város Önkormányzata és a Békési Református Egyházközség együttműködés
valósul meg.
2021. 07. 23-án a Békési Fürdőért Közalapítvány által szervezett rendezvény keretében Izsó Gábor,
a szervezet egyik alapítója tartott előadást a fürdő történetéről az intézmény látogatóinak, melyen
Kálmán Tibor polgármester is részt vett.
2021. 07. 24-én került sor a FIDESZ-KDNP hagyományos közösségi munka programjára, a „Kezed
munkája” programra, melyen ezúttal Békés 5. sz. választókerületben tették rendbe a korábban
t
megjelölt helyszíneket, buszmegállót, közterületet. A munkában Kálmán Tibor polgármester
lakosság.
esen
érkező
segítették az alpolgármesterek és a megjelent képviselők, valamint az önként
2021. 07. 24-én jubileumi összejövetelt tartott az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete. Az
önkormányzatot Dr. Bocskay Arpád aljegyző Úr képviselte az eseményen.
2021. 07. 25-én, Kálmán Tibor polgármester köszöntötte a Jakab napi vásár látogatóit a békési
piacon.
2021. 07. 27-én egy újabb sikeres békési vállalkozást ismerhetett meg közelebbről Kálmán Tibor
polgármester, amikor ellátogatott a város oncsai részén nem is olyan rég életre kelt édesipari üzembe,
a Prevail Co. Kft.-hez.
2021. 07. .29-én sajtónyilvános bejárás keretében mutatta be a jelentős átalakításon átesett
Kecskeméti Gábor Kulturális Központot Dr. Pappné Darida Andrea igazgató asszony és Kálmán
Tibor polgármester a képviselők és a sajtó munkatársai előtt.
2021. 07. 29én az Inter Turbo Kft. ügyvezetőjével, ifj. Balázs Lászlóval találkozott Kálmán Tibor
polgármester, aki munkája mellett társadalmi szerepvállalásáról is ismert Békésen. Vállalkozását
mutatta be részletesebben.
ám
2021. 07. 29-én a strandon frissülhettek fel az ügyelelben lévő békési ovisok az újabb hőhull
intézmény
városi
ellátó
tet
ügyele
idején. A sort a Teleky ovi nebulói kezdték, zt követően minden
án
és természetesen az egyházi fermtartású óvodk gyermekei is csobbanhatnak egyet a nyár folyam
Kálmán Tibor polgármester felajánlása által.
2021. 07. 30-án új diáksegítők álltak munkába a polgármesteri hivatalban, akiket a munkavédelmi
oktatás előtt Kálmán Tibor polgármester köszöntött.
tt fel
2021. 07. hónapban Polgár Zoltán alpolgármester több helyi vállalkozást és termelőt kerese
személyesen, hogy tájékozódjon a mindennapi tevékenységeikről. Igy többek között járt a Békési
n
Húsfeldolgozó Kft.-nél, a Diós tanyán, Szcrcncsi László vállalkozónál, a Tündérkcrtbe Hégely
Lászlónál, valamint a Silver Horse Ranch-en és Kocsor Irnténé kosárfonónál.
MPE
2021. 08. 02-án került megrendezésre a Ho]okauszt Roma áldozatainak emléknapja, melyen az
Vámos
Országos Cigánymisszió előadást tartott. A rcndzvény a inegemlékező műsorral zárult, ahol
r
rmeste
alpolgá
Zoltán
Zoltán alpolgármester mondott beszédet. Kálmái Tibor polgármester, Vámos
ányzat
és Támok Lászlóné jegyző asszonyhelyezték cl az ünnepi koszorút és a mécseseket az önkorm
képviseletében.
vállalkozását,
2021. 08. 03-án látogatta meg Kálmán Tibor polgármester a város egyik legnagyobb
a Békés Drén Kft-t. Barkász Sándor tulajdonossaljárta körbe a telephelyet.
Békés, 2021. augusztus 6.
Kálmán Tibor
polgármester
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